Comunicat sobre la ubicació provisional dels mòduls de l'escola La Maquinista

El mes passat es va conèixer la ubicació que ha triat el Districte per col·locar, de forma
provisional, els mòduls de l’escola La Maquinista. Aquesta notícia ha generat un greu
enfrontament entre veïns i entre entitats del nostre barri i districte. El malestar per
aquesta situació indesitjada, fa que l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de
Palomar vulgui aclarir la seva posició. És per això que manifestem:
1. És inadmissible que l’Administració encara no hagi construït l’escola La Maquinista
definitiva. És intolerable que els nens i nenes de l’escola hagin de fer tota la seva etapa
educativa en barracons. És imprescindible que s’iniciïn urgentment les obres de l’edifici
definitiu de l’escola.
2. Mentre no hi ha l’escola definitiva, aquesta mereix tenir una ubicació on pugui tenir
tot l’espai que necessita per poder dur a terme la seva tasca educativa a tots els nivells
de primària.
3. La ubicació temporal (3 anys) proposada per L’Ajuntament ocupa un espai de zona
verda i de vial, sobre una part del Parc de la Maquinista i del carrer La Barcelonesa, a
més de bloquejar una important zona de pas. L’Associació de Veïns i Veïnes de Sant
Andreu de Palomar no creu que aquest sigui un lloc adequat. Per això es va signar un
manifest en el que s’exposen els arguments.
4.L’Administració no ha sabut gestionar aquest tema. La seva mala praxi ha portat a
una situació molt desagradable d’enfrontaments entre veïns, entitats i la comunitat
educativa de l’escola i del districte. El Districte de Sant Andreu i el Consorci d’Educació
de Barcelona han de fer una reflexió profunda sobre els motius del conflicte, la gestió
que n’han fet i de com pensen resoldre-ho.
5. És l’Administració l’única responsable de buscar una ubicació temporal per a l’escola.
Exigim que aquesta ubicació es trobi de forma urgent, eficient i, a ser possible, de
forma consensuada entre veïns i comunitat educativa.
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